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kalendarium szpitalne

listopad 2014 / 
grudzień 2015

•	 12	 stycznia	 br.,	 otwarto	plac	 budo-
wy	pod	inwestycje	–	rozbudowa	Labo-
ratorium	 Diagnostyki	 Hematologicz-
nej,	 Banku	 Komórek	 Macierzystych	
i  pracowni	Histopatologii.	 realizowane	
z	 funduszy	 Mechanizmu	 Finansowego	
EOG,	 Norweskiego	 Mechanizmu	 Fi-
nansowego	oraz	środków	budżetu	pań-
stwa,	w	ramach	Projektu	Wielkopolska	
Onkologia.	

•	 14	stycznia	br.	–	próbna	wizyta	akre-
dytacyjna	 przeprowadzona	 przez	 Cen-
trum	 Monitorowania	 Jakości	 z	 Krako-
wa.

•	 22	stycznia	br.	–	wizyta	gości	z	Nor-
wegii	w	Szpitalu	przy	ul.	Szamarzewskie-
go	 w	 ramach	 programu	 Wielkopolska	
Onkologia.

•	 Dnia	21	stycznia	br.	podpisano	umo-
wę	pomiędzy	Zgromadzeniem	Sióstr	Mi-
łosierdzia	 św.	 Wincentego	 a’Paulo	 Pro-
wincja	 Chełmińsko-Poznańska	 a	 Uni-
wersytetem	Medycznym	im.	Karola	Mar-
cinkowskiego	w	 Poznaniu	 oraz	Naszym	
Szpitalem	 dotyczącej	 dzierżawy	 obiektu	
przy	ul.	Długiej.

•	 W	 dniach	 4-6	 lutego	 br.	 odbyła	 się	
wizyta	 akredytacyjna	 przeprowadzona	
przez	 CMJ	 podsumowana	 pozytywnym	
wynikiem	 –	 Szpital	 otrzymał	 certyfikat	
akredytacyjny.	

•	 W	dniach	10-11	kwietnia	br.	–	w Cen-
trum	Kongresowo	–	Dydaktycznym	UM	
odbyło	 się	 12	 Interaktywne	 Repetyto-
rium	Pulmonologiczne	 pod	 patronatem	
JM	 Rektora	 Uniwersytetu	 Medycznego	
prof.	 dr	 hab.	 med.	 Jacka	 Wysockiego,	
zorganizowane	 przez	 Katedrę	 i	 Klinikę	
Pulmonologii,	 Alergologii	 i	 Onkologii	
Pulmonologicznej	 oraz	 Stowarzyszenie	
Wspierania	Pulmonologii	Poznańskiej.	

•	 19	maja	br.,	w	hotelu	Bazar,	odbyła	się	
uroczystość	wręczenia	Certyfikatu	Akre-
dytacyjnego.	

•	 29	maja	br.	otwarto	nową	część	Ho-
spicjum	Palium.

•	 W	dniach	16-19	czerwca	br.	odbył	się	
wyjazd	Dyrekcji	do	Oslo	w	ramach	Pro-
gramu	Wielkopolska	Onkologia.

•	 Od	 1	 października	 br.	 pracę	 w	 na-
szym	Szpitalu	rozpoczęło	grono	18	staży-
stów	–	absolwentów	Wydziału	Lekarskie-
go	kierunku	lekarskiego.	

•	 23	października	rozpoczęto	odbudo-
wę	studzienki	z	1840	roku,	ufundowanej	
przez	 Edwarda	 Raczyńskiego,	 zniszczo-
nej	podczas	II	wojny	światowej.

•	 W	dniach	5-6	listopada	br.	w	Warsza-
wie,	 odbyła	 się	międzynarodowa	konfe-
rencja	szkoleniowa	Forum	Onkologii.

•	 26-27	listopada	br.	w	Hotelu	Sheraton	
w	Poznaniu	odbyło	się	już	po	raz	czterna-
sty	Forum	Szpitali.

•	 26	 listopada	 br.	 w	 Teatrze	 Nowym	
odbył	się	Wieczór	św.	Łukasza.

•	 Na	początku	grudnia	br.	pracę	w	na-
szym	Szpitalu	rozpoczęło	19	rezydentów.

•	 13	grudnia	w	Szpitalu	gościł	 odbyło	
się	spotkanie	pacjentów	po	przeszczepie	
serca	(zdjęcie	poniżej).

masz	 Urbanowicz.	 W	 roku	 ubiegłym	
otrzymali	je	prof.	dr	hab.	Marek	Jemielity	
oraz	dr	Hanna	Baszyńska.

•	 16	grudnia	odbyło	się	w	naszym	Szpi-
talu	spotkanie	przedświąteczne	Dyrekcji	
z emerytowanymi	ordynatorami	oddzia-
łów	(zdjęcie	poniżej).

•	 W	 tym	roku	 tytuł	profesora	uzyska-
li	 m.in.:	 prof.	 dr	 hab.	 Tatiana	Mularek-
-Kubzdela,	 prof.	 dr	 hab.	 Wiesław	 Bryl.	
Postępowania	 habilitacyjne	 zakończył	
dr	 hab.	 med.	 Aleksander	 Araszkiewicz.	
Także	w	 roku	bieżącym	 stopień	doktor-
ski	uzyskali	m.in.:	dr	Damian	Zwaruń,	dr	
Adam	Nowicki,	 dr	Matylda	 Kręgielska-
-Narożna,	dr	Marta	Nawrocka.

Opracowanie:	Bartosz Sobański

•	 13	 grudnia	 małą	 statuetkę	 Serce za 
serca	otrzymali	od	pacjentów:	prof.	Ewa	
Straburzyńska-Migaj	 oraz	 dr	 med.	 To-
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na dobry początek
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Dobrze 
spożytkowany 
czas

refleksja 
poakredytacyjna



rok	 2015	 obfitował	 w	 pozytywne	
wydarzenia	 dla	 naszego	 Szpitala	
–	 prężnie	 realizowany	 ze	 środków	

norweskich	 projekt	 Wielkopolska	 On-
kologia	 tchnął	 dobrą	 energią,	 nastąpiła	
rozbudowa	 Hospicjum	 Palium,	 a	 przy	
obiekcie	 na	 Szamarzewskiego	 rosną	
mury	Banku	Komórek	Macierzystych.	
	 W	 tym	 roku	byliśmy	organizatorem	
licznych	 spotkań	 i	 konferencji	 –	w	 tym	

XIV	już	Forum	Szpitali,	a	także	Wieczo-
ru	Świętego	Łukasza	w	Teatrze	Nowym.
	 Mocnym	 akcentem	 już	 na	 począt-
ku	 roku	 było	 uzyskanie	 pozytywnej	 re-
komendacji	 Centrum	 Monitorowania	
Jakości	 z  Krakowa	 w	 ramach	 projektu:	
„Bezpieczny	 Szpital	 –	 Bezpieczny	 Pa-
cjent”,	a	tym	samym	uzyskanie	akredyta-
cji	Ministerstwa	Zdrowia.	Oznacza	to,	że	
zapewniamy	najwyższe	standardy	jakości	

i	 bezpieczeństwa	 w	 zakresie	 usług	 me-
dycznych	świadczonych	na	rzecz	naszych	
Pacjentów.	Na	ten	sukces	złożyło	się	za-
angażowanie	 całego	 personelu	 naszego	
Szpitala.	 Przygotowania	 do	 akredytacji	
były	 czasem	wzmożonego	wysiłku,	 któ-
ry	zaowocował	uporządkowaniem	wielu	
aspektów	codziennej	pracy.	
	 Serdecznie	 dziękuję	 za	 wspólnie	
podjęte	 wyzwanie	 akredytacyjne	 –	 to	
dzięki	 dobrej	 pracy,	 wzajemnej	 mobi-
lizacji	 i  ciągłemu	 dążeniu	 do	 poprawy,	
tworzymy	sprawnie	działającą	instytucję,	
pomagającą	zwiększyć	komfort	Pacjenta	
podczas	 hospitalizacji.	 Liczymy	 na	 to,	
że	obowiązujące	nas	standardy	nie	tylko	
utrwalą	 się	 w	 codziennych	 działaniach,	
ale	 również	 przyniosą	 wymierny	 efekt	
w	przyszłym	kontraktowaniu	 świadczeń	
zdrowotnych.

Jako	jedni	z	pierwszych	w	Wielkopol-
sce	(a	na	pewno	jako	jedni	z	pierw-
szych	 wśród	 szpitali	 klinicznych	

naszej	 części	 Polski)	 włączyliśmy	 się	
w nurt	akredytacyjny:	nieraz	z	pewną	re-
zerwą,	wynikającą	zapewne	z	 jego	 tech-
nicystycznego	sformalizowanego	 języka,	
części	wymagań	dość	teoretycznie	wydu-
manych;	 ale	 jednak	 z	 pewnym	 zapałem	
i	 przede	 wszystkim	 przeświadczeniem,	
że	chcemy	porządkować	działalność	na-
szego	 szpitala,	 czynić	 ją	 służebną	w	ob-
liczu	tych,	którzy	powierzają	nam	troskę	
o	swoje	życie	i	zdrowie;	i	przekonaliśmy	
się,	że	takie	porządkowanie	ma	sens.
	 Zdajemy	sobie	jednak	sprawę,	że	po-
rządkowanie	 spraw	 organizacji	 szpitala	
jest	procesem	ciągłym.	Wymaga	kwestio-
nowania	 już	 osiągniętego	 stanu	 i	 nada-
wania	pewnego	dynamizmu.	I	dziękując	
za	 zakończony	 etap	 zapraszamy	do	dal-
szej	drogi.	

	 Zarządzając	szpitalem	zdajemy	sobie	
sprawę	z	ograniczeń	i	trudności.	Nie	jest	
łatwo	 zarządzać.	 Wiemy,	 jak	 bolesnym	

Czas poakredytacyjny wymaga wyrażenia 
zadowolenia, że dość wymagające i obcią-
żające dzieło akredytacji znalazło swój finał, 
a także podziękowania, że mogliśmy 
podczas całego procesu przygotowań 
zaprosić tak szerokie grono osób (na 
pewno kilkuset), które włączyły się 
z zaangażowaniem do współpracy

ograniczeniem	 jest	 to,	 że	 społeczeństwo	
–	począwszy	od	2009	roku	–	nie	bogaci	
się	 z	uprzednim	dynamizmem;	 stąd	nie	
przyrastają	 znacząco	 środki	 na	 naszą	
działalność	 w	 takim	 tempie,	 jak	 byśmy	
oczekiwali.
	 Podstawową	 dewizą	 działalności	
naszego	 szpitala	 było	 zazwyczaj	 niekrę-
powanie	 aktywności,	 nieprzeszkadzanie	
w  autonomii	 decyzji	 medycznych,	 dą-
żenie	 do	 rozwoju.	 Trochę	 jednak	 ryzy-
kujemy	–	oczekując	więcej	 niż	możemy	
działać	i	się	rozwijać	–	życiem	w	szpitalu	
nieco	ponad	stan.

	 Cieszymy	 się	 z	 dotychczasowego	
miejsca	szpitala	w	tej	części	kraju,	szczy-
cimy	 się	wieloma	 osiągnięciami,	 jednak	
pozostaje	wiele	niedosytu	i	wyzwań:	mię-
dzy	 innymi	 martwimy	 się	 warunkami	
Kliniki	Okulistycznej	 czy	Chirurgii	Na-
czyń.	Więcej	 przydałoby	 się	 miejsca	 na	
działalność	 kardiochirurgiczną	 czy	 kar-
diologiczną	choćby	niewydolności	serca;	
więcej	miejsc	intensywnej	terapii.	Niepo-
koją	 ciasnota	 apteki	 i	 mikrobiologii	 na	
Szamarzewskiego	(która	to	część	szpitala	
jednak	się	rozwija).	Jest	mało	miejsca	dla	
poradni	i	działalności	ambulatoryjnej	czy	
jednego	 dnia,	 nie	mieszczą	 się	 pacjenci	
hematologiczni,	 także	 pulmonologiczni	
z	 mukowiscydozą	 i	 nie	 tylko,	 tak	 mało	
przestrzeni	ma	interna;	stale	wzmocnie-
nia	potrzebuje	Hospicjum	Palium	–	być	
może	także	o	elementy	opieki	geriatrycz-
nej.

	 Znajdujemy	 się	 też	w	 trudnym	mo-
mencie	 przemian	 dotyczących	 opieki	
pielęgniarskiej	 –	 z	 dość	 drastycznym	
gorsetem	wyzwań	 i	możliwości	finanso-
wych,	 które	 przekraczają	 odpowiedzial-
ność	tylko	zarządzających	w	tym	szpita-
lu.	Ale	są	też	trudne	wyzwania	lekarskie,	
farmaceutów	pragnących	zmieniać	swoje	
funkcje	w	farmacji	szpitalnej,	także	doty-
czące	diagnostów	laboratoryjnych,	fizjo-
terapeutów,	 psychologów,	 pracowników	
pomocniczych,	 tak	 ważnych	 też	 (mimo	
że	 często	 niewidocznych)	 pracowników	
administracji.

(dokończenie na str. 20)
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certyfikat

Decyzja	 o	 przystąpieniu	 do	 akredy-
tacji	 zapadła	 około	 półtora	 roku	
temu.	

	 —	Wiedzieliśmy,	że	próba,	którą	po-
dejmujemy,	 wiąże	 się	 z	 bardzo	 dużym	
nakładem	 pracy.	 Przejście	 przez	 proces	

Salus Aegroti, 
Educatio, Scientia
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – pod tą nazwą 
kryje się instytucja powołana przez Ministra Zdrowia w 1994 roku. Oprócz 
przygotowania i prowadzenia szkoleń dla pracowników opieki zdrowotnej, 
monitorowania wskaźników jakości oraz oceny świadczeń wysokospecjali-
stycznych, zajmuje się przede wszystkim przeprowadzaniem akredytacji. Za 
proces odpowiada działający w CMJ Ośrodek Akredytacyjny. Całe Centrum 
mieści się w Krakowie.

akredytacyjny	 wymaga	 ogromnego	 za-
angażowania	 i	dyscypliny	na	wszystkich	
polach	działalności	naszego	Szpitala.	Jed-
nocześnie	z	działaniami	akredytacyjnymi	
wiązaliśmy	spore	nadzieje	–	zdawaliśmy	
sobie	sprawę,	iż	jest	to	doskonała	okazja	
do	 intensywnego	 porządkowania	 orga-
nizacyjnego	–	mówi	Z-ca	Dyrektora	ds.	
Administracji,	dr	n.	med.	Rafał	Staszew-
ski.
	 Na	 stronie	 internetowej	 Centrum		
Monitorowania	 Jakości	 znaleźć	 można	
informator,	 w	 którym	 czytamy:	 „Akre-
dytacja	organizacji	opieki	zdrowotnej	 to	

Z-ca Dyrektora Rafał Staszewski

Dyrektor Jan Talaga przyjmuje Certyfikat Akredytacyjny 
z rąk Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości

Pani Oksana Hamerska w czasie występu Goście podczas części artystycznej

dobrowolny,	 usystematyzowany	 proces	
oceny	 nakierowany	 na	 stymulowanie	
poprawy	 jakości	 i	 bezpieczeństwa	 opie-
ki,	 prowadzony	 przez	 niezależnych	 wi-
zytatorów”.	Na	 czym	w	 praktyce	 polega	
proces	akredytacyjny	tłumaczy	Pani	mgr	

Violetta	Matecka,	Pełnomocnik	ds.	Jako-
ści:	
	 —	Akredytacja	to	sposób	sprawdzenia	
na	ile	procesy	medyczne	realizowane	w na-
szym	Szpitalu	odpowiadają	wyz	naczonym	
standardom	 medycznym,	 określo	nym	

przez	 Agendę	 Ministerstwa	 Zdrowia.	
O ile	systemy	zarządzania	jakością	według	
norm	 ISO	 odnoszą	 się	 głównie	 do	 dzia-
łań	 organizacyjnych,	 o	 tyle	 akredytacja	
odnosi	 się	 przede	 wszystkim	 do	 działań	
medycznych.	Ocenie	podlegają	wymierne	
rezultaty	realizowanych	świadczeń	tzn.,	że	
akredytacja	pyta	o  efekty	 leczenia.	Akre-
dytacja	 przekrojowo	 ocenia	 cały	 szpital	
i	 angażuje	 cały	personel	–	począwszy	od	
administracji,	 kończąc	na	 personelu	 bia-
łym	–	potwierdzeniem	przekrojowej	oce-
ny	 jest	 podział	 standardów	na	 15	 obsza-
rów	poddawanych	weryfikacji.	



1/3(69/71)2015  nowiny szpitalne  5

akredytacyjny

▶

	 Oprócz	 wyzwań	 dalszego	 porząd-
kowania	 szpitala	 pozostają	 przed	 nami	
pytania	 o	 styl	 zarządzania.	 Czy	 ma	 on	
szansę	 przekraczać	 formalistyczne	 i	
technokratyczne	 pokusy	 współczesnych	
korporacji?	Jak	znaleźć	równowagę	mię-
dzy	niezbędną	dyscypliną	pracy	i	odpo-
wiedzialnością	 a	 akademicką	 wolnością	
i przestrzeniami	 indywidualizmu	w	nie-
zbędnym	nam	pełnym	także	zapału	roz-
woju?	Czy	nasz	Szpital	ma	nadal	 szansę	
być	autorskim	pomysłem	na	 szpital	 tra-

dycji	i	 innowacji,	gdy	włączamy	się	jako	
jedno	z	ogniw	w	zaszczytnym	 łańcuchu	
pokoleń	 poznańskich	 i	 wielkopolskich	
od	ponad	stu	dziewięćdziesięciu	lat?

	 Odpowiedzi	 na	 te	 pytania	 musi-
my	 udzielać	 w	 harmonii	 z	 Władzami	
Uczelni	i	w	twórczej	współpracy.	Tak,	by	
wybrzmiewało	 przez	 to,	 co	 robimy	wy-
raziście	 i	 możliwie	 pełnie:	 Salus aegroti 
– Educatio – Scientia.	Szpital	 tradycyjny	
(niosący	sobą	to,	co	jest	najszlachetniej-

szym	 dorobkiem	 pokoleń	 przeszłych)	
i  innowacyjny	(niosący	 to,	co	współcze-
śnie	optymalne).

	 W	szpitalu	 to,	co	robimy,	ma	szansę	
nieść	 sobą	 zasadniczo	 tylko	 jakieś	 do-
bro.	Warto	przypominać	zdanie	wielko-
polskiego	 dziewiętnastowiecznego	 spo-
łecznika:	 Każdy dobry człowiek jest jak 
świeca, która sama się spala i innym przy-
świeca.

refleksja poakredytacyjna (dokończenie ze str. 3)



	 Pani	 mgr	 Violetta	 Matecka,	 jeszcze	
przed	 zgłoszeniem	 Naszego	 Szpitala	 do	
procesu	akredytacyjnego	przeprowadziła	
wstępną	analizę	bieżącego	stanu	placów-
ki	z	której	wynikało,	iż	spełniała	ona	59%	
standardów	 wymaganych	 przez	 CMJ,	
28%	wymagało	uzupełnienia,	brakowało	
zaś	zaledwie	13%.	
	 Przez	kolejne	miesiące	wszyscy	Pra-
cownicy	Szpitala	podejmowali	wiele	wy-
siłku,	aby	sprostać	standardom	potrzeb-
nym	do	uzyskania	pozytywnego	wyniku.	
Pani	 Violetta	Matecka	 wraz	 Naczelnym	
Lekarzem	Szpitala,	dr	hab.	med.	Szczepa-
nem	Coftą,	w	czasie	comiesięcznych	po-
siedzeń	 Rad	 Medycznych	 przekazywali	
Lekarzom	Kierującym	Oddziałami	 oraz	
Kierownikom	Jednostek	raporty	o	rezul-
tatach	pracy.
	 Działania	 przygotowujące	 do	 pod-
jęcia	 wizyty	 akredytacyjnej	 wyprzedziły	
wizytę	 o	 ponad	 rok.	W	 tym	 czasie	 ko-
nieczne	 było	 m.	 in.	 przeformułowanie	
prowadzenia	 dokumentacji	 medycznej,	
przeprowadzenie	oceny	 skuteczności	 le-
czenia,	 przygotowanie	 materiałów	 edu-
kacyjnych.

	 We	 wrześniu	 ubiegłego	 roku	 prze-
prowadzono	wizytę	 studyjną.	Miała	 ona	
na	celu	wstępną	ocenę	przygotowań.	Aby	
zwiększyć	 szansę	 na	 uzyskanie	 akredy-
tacji,	 Pracownicy	 Szpitala	 (ponad	 150	
osób)	 wzięli	 udział	 w	 warsztatach	 szko-
leniowych,	 które	 odbyły	 się	 pod	 koniec	
września.	Warsztaty	trwały	dwa	dni,	oma-
wiano	na	nich	najważniejsze	zagadnienia	
dotyczące	przygotowania	do	akredytacji.
	 O	 terminie	 akredytacji	 poinformo-
wała	 Pani	 Violetta	 Matecka	 –	 wizyta	

akredytacyjna	miała	odbyć	się	w	dniach	
14-16	 lutego	 2015	 roku.	Zespół	 akredy-
tacyjny	będzie	składać	się	z	4	osób.	Wy-
mogiem	 formalnym	 będzie	 spełnienie	
standardów	na	poziomie	75%.	Wizytato-
rzy	będą	głównie	 zajmować	 się	przeglą-
dem	aktualnej	dokumentacji	medycznej,	
przeglądem	dokumentacji	medycznej	lo-
sowo	wybranych	pacjentów,	wywiadami	
z	 Kierownikami	 poszczególnych	 Jedno-
stek	i	z	pacjentami.	Komisja	przyjrzy	się	
również	 organizacji	 pracy,	 komunikacji	
wewnętrznej	itp.	
	 Wir	pracy	w	naszym	Szpitalu	powo-
duje,	że	czas	płynie	tu	znacznie	szybciej	–	
termin	wizyty	był	więc	już	bardzo	bliski.
	 W	grudniu	Zespół	Dyrekcji	 podzie-
lił	 się	 na	 zespoły	 akredytacyjne	 w	 celu	
zweryfikowania	pracy	na	poszczególnych	
Oddziałach.
	 Aby	 jak	 najlepiej	 przygotować	 się	
do	 wizyty,	 w	 styczniu	 odbyła	 się	 prób-
na	 wizyta		 akredytacyjna,	 składająca	 się	
z właściwej	komisji	akredytacyjnej	–	Zes-
połu	 reprezentującego	 krakowskie	 Cen-
trum	 Monitorowania	 Jakości.	 Wypadła	
korzystnie,	choć	okazało	się,	że	nadal	jest	
sporo	do	zrobienia.	W Szpitalu	zapano-
wał	wachlarz	nastrojów	–	z jednej	strony	
pewność,	 że	wszystko	 się	uda,	 z	drugiej	
–	niedowierzanie	w	możliwość	odniesie-
nia	 sukcesu	 wynikające,	 co	 zrozumiałe,	
z olbrzymiego	nakładu	pracy	związanego	
z	przygotowaniami	do	wizytacji.	W	tym	
czasie	kluczowym	czynnikiem	była	cier-
pliwość	i	wzajemne	zrozumienie.	

	 Wizyta,	 zgodnie	 z	 zapowiedzią,	 od-
była	się	w	dniach	4-6	 lutego	2015	r.	At-
mosfera	pełnej	mobilizacji	wypełniła	ko-

rytarze	Szpitala.	Wizyty	kontrolne	objęły	
m.in.	 Oddziały	 Szpitala,	 Administrację,	
Aptekę	 Szpitalną	 –	 pod	 kątem	 standar-
dów	 weryfikowano	 Nasz	 Obiekt	 na	 ul.	
Długiej	 oraz	 przy	 ul.	 Szamarzewskiego.	
Trzy	 intensywne	 dni,	 zarówno	 dla	 nas,	
jak	i	dla	Wizytatorów	CMJ	zakończyły	się	
naradą,	w	której	wzięli	udział	pracownicy	
CMJ,	Zespół	Dyrekcji	wraz	z	członkami	
zespołu	akredytacyjnego	oraz	Kierowni-
cy	poszczególnych	Jednostek.	Po	rozmo-
wach	z	Dyrekcją	i	Pracownikami	Szpitala	
Wizytujący	 w	 Sali	 Seminaryjnej	 Okuli-
styki	pozostali	 sami,	aby	podjąć	decyzję	
o	wyniku	wizyty.	Po	naradzie	decyzja	zo-
stała	 przekazana	 do	Dyrekcji	 Szpitala	 –	
wynik	pozytywny	–	zatem	–	udało	się!	Na	
certyfikacie	akredytacyjnym,	który	zdobi	
jedną	 ze	 ścian	 Biura	 Dyrekcji,	 widnieje	
napis:	 „Potwierdza	 się	 spełnienie	 przez	
Szpital	Kliniczny	Przemienienia Pańskie-
go	Uniwersytetu	Medycznego	im.	Karola	
Marcinkowskiego	w	Poznaniu	w	zakresie	
działalności	 Szpitala	 Klinicznego	 Prze-
mienienia Pańskiego	standardów	akredy-
tacyjnych	dla	lecznictwa	szpitalnego”.

	 Po	uzyskaniu	akredytacji,	19	maja	br.	
w	 hotelu	 Bazar	 odbyła	 się	 uroczystość	
wręczenia	 Certyfikatu	 Akredytacyjnego.	
Certyfikat	 na	 ręce	 Dyrektora	 Naczelne-
go	Jana	Talagi	złożył	Dyrektor	CMJ	Pan	
Jerzy	Hennig.	Wieczór	zakończył	się	ar-
tystycznym	akcentem	pod	znakiem	pio-
senek	Agnieszki	Osieckiej	w	wykonaniu	
aktorki	Teatru	Nowego	Pani	Oksany	Ha-
merskiej.

Bartosz Sobański
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projekt	 Wielkopolska	 Onkologia	 –	
poprawa	oraz	dostosowanie	diagno-
styki	i	terapii	nowotworów	do	tren-

dów	demograficzno-epidemiologicznych	
regionu	 z  zapewnieniem	 optymalizacji	
postępowania	 i	 profilaktyki,	 dofinanso-
wany	 ze	 środków	 Mechanizmu	 Finan-
sowego	 EOG	 2009-2014,	 Norweskiego	
Mechanizmu	 Finansowego	 2009-2014	
i  Mini	sterstwa	 Zdrowia	 –	 realizowany	
jest	 przez	 Szpital	Kliniczny	Przemienie-
nia	Pańskiego	w	Poznaniu	 od	paździer-
nika	 2014	 r.	 Po	 roku	 działania	 całego	
zespołu	projektowego,	lekarzy	oraz	part-

nerów	 współpracujących,	 widać	 efekty	
ciężkiej	i wytężonej	pracy	na	rzecz	walki	
z	chorobami	nowotworowymi.

	 Czym	 właściwie	 zajmuje	 się	 projekt	
Wielkopolska	 Onkologia,	 co	 robimy	
i z czym	chcemy	walczyć?
	 Główne	 założenia	 projektu	 Wielko-
polska	 Onkologia	 dotyczą	 profilaktyki,	
działalności	 szkoleniowej	 i	 edukacyjnej	
oraz	inwestycji	na	rzecz	działalności	on-
kologicznej	Szpitala.	
	 Nowotwory	płuca,	piersi	 czy	układu	
pokarmowego	 są	 najczęściej	 występują-

cymi	nowotworami	w	Wielkopolsce.	Jed-
nym	z	ważniejszych	działań	profilaktycz-
nych	 jest	zwiększenie	dostępu	do	badań	
dla	mieszkańców	województwa.	Badania,	
które	przeprowadzane	są	w	ramach	pro-
jektu,	dotyczą:
•	 profilaktyki	 raka	płuca,	 gdzie	wyko-

nywana	jest	m.in.	tomografia	kompu-
terowa	płuc,	

•	 profilaktyki	 raka	 piersi,	 zwłaszcza	
mammografii	dla	kobiet	nie	objętych	
programem	populacyjnym	NFZ,

•	 profilaktyki	 układu	 pokarmowego	
poprzez	 wykonywanie	 gastroskopii	
i kolonoskopii.	

	 Po	 badaniu	 pacjent	 otrzymuje	 bez-
płatną	 konsultację	 lekarską	 i	 poddany	
jest	dalszej	diagnostyce	w	przypadku	wy-
krycia	 nieprawidłowości,	 w	 tym	 zmian	
nowotworowych.

Wielkopolska Onkologia 
– chcemy być RAKOOPORNI!

Sala operacyjna wraz ze sprzętem zakupionym w ramach projektu Fot. Łukasz Turkowiak, Studoi Fuego

Codziennie, wchodząc do Szpitala, mijamy Naszych pacjentów. Każdy z nas 
bezpośrednio lub pośrednio niesie im pomoc – nie myśląc, że my sami rów-
nież możemy znaleźć się na ich miejscu. Według dr Joanny Didkowskiej z Za-
kładu Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, w 2025 r. 
choroby nowotworowe zostaną wykryte u 92 tys. Polaków oraz 84 tys. Polek.
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	 Dodatkowo,	 w	 ramach	 współpracy	
na	rzecz	walki	z	chorobami	nowotworo-
wymi,	 partner	 projektu	 –	Katedra	 i	 Za-
kład	Medycyny	Rodzinnej	Uniwersytetu	
Medycznego	–	utworzyła	sieć	współpra-
cy	z	lekarzami	podstawowej	opieki	zdro-
wotnej,	którzy	kierują	swoich	pacjentów	
na	badania	realizowane	w	naszym	Szpi-
talu.	Bezpłatne	badania	wykonywane	 są	
od	początku	lutego	br.	i	cieszą	się	bardzo	
dużym	 zainteresowaniem	 ze	 strony	 pa-
cjentów.	Do	 końca	 listopada	 br.	 zostało	
wykonanych	około	70%	z	7	000	wszyst-
kich	zaplanowanych	badań.	
	 Jednak	profilaktyka	to	nie	tylko	bada-
nia,	ale	przede	wszystkim	zmiana	jakości	
naszego	życia	na	lepsze.	Chcemy	pokazać	
społeczeństwu,	jak	ważna	jest	odpowied-
nia	 dieta	 oraz	 aktywność	 fizyczna.	 Co	
więcej,	 w	 ramach	 projektu	 prowadzone	
są	również	szkolenia,	kampanie	społecz-
ne	 i	 działania	 dotyczące	 edukacji	 me-
dycznej.	
	 Jednym	 z	 ważnych	 elementów	 akcji	
profilaktycznych	 promujących	 zdro-
wy	 styl	 życia	 były	 Pikniki	 Zdrowia	 pod	
hasłem	 „Zmieniam	 nawyki	 na	 zdrow-
sze”.	Sześć	Pikników	Zdrowia	odbyło	się	
w  okresie	 między	 majem	 a	 wrześniem	
2015	 roku	 w	 6	 miastach	 Wielkopolski	
(Pleszewie,	 Kępnie,	 Ostrowie	 Wielko-
polskim,	Koziegłowach,	Pniewach,	Cho-
dzieży).	 Podczas	 Pikników	 powstało	
mobilne	laboratorium,	gdzie	mieszkańcy	
Wielkopolski	 mogli	 skorzystać	 z	 pod-
stawowych	 badań	 diagnostycznych	 oraz	
oceny	stanu	zdrowia.	Z	badań	skorzysta-
ło	1000	mieszkańców.
	 W	 akcję	 promocji	 zdrowego	 stylu	
życia	włączył	się	znany	kucharz	Pascal	
Brodnicki,	który	pokazał	publiczności,	
jak	 jeść	 smacznie	 i	 zdrowo.	 Ponad-
to	 uczestnicy	 mieli	 okazję	 skorzystać	
z  darmowych	 porad	 lekarzy,	 dietety-
ków,	wziąć	udział	w	rajdzie	rowerowym	

czy	zajęciach	z	nordic	walking.	Zwięk-
szanie	świadomości	w	mniejszych	spo-
łecznościach	 miejskich	 ma	 ogromne	
znaczenie	dla	profilaktyki	w	 skali	kra-
jowej.	
	 Kolejnym	 elementem	 działań	 pro-
jektowych	 jest	 edukacja	 zdrowotna.	
W  ramach	 projektu	 przeprowadzamy	
szkolenia	 dla	 samorządów,	 przedstawi-
cieli	szkół	i	stołówek	szkolnych.	Podczas	
cyklu	 spotkań	uczestnicy	poznają	dobre	
praktyki	 w	 zakresie	 promocji	 zdrowia	
i  profilaktyki	 nikotynowej	 wśród	 dzieci	
i młodzieży.	Będą	uczestniczyć	w	warsz-
tatach	 żywieniowych,	 nauczą	 się	 jak	
upowszechniać	dobre	nawyki	zdrowotne	
wśród	uczniów	i	społeczności	szkolnej.	
	 Jednocześnie	w	ramach	działań	pro-
mocyjnych	we	współpracy	z	TVP	Poznań	
realizujemy	program	„Wygrać	Zdrowie”.	
W	programie	zajmujemy	się	także	profi-
laktyką	zdrowotną,	doradzamy	co	zrobić,	
by	czuć	się	 lepiej	 i	 jak	chronić	się	przed	
nowotworem.	
	 W	 ramach	 audycji	 w	 dniu	 16	 maja	
zorganizowaliśmy	 nad	 jeziorem	 Malta	
zdrową	restaurację	–	Pałaszownia	Zdro-
wia.	 Utworzyliśmy	 ją	 po	 to,	 aby	 poka-
zać	mieszkańcom	Poznania	 jak	 zdrowo,	
szybko	 i	 smacznie	 można	 przygotowy-
wać	potrawy.	Podczas	sobotniego	popo-
łudnia	 gotowali	 dla	 nas	 dietetycy	 oraz	
pracownicy	 Szpitala	 Klinicznego	 Prze-
mienienia Pańskiego	 Uniwersytetu	 Me-
dycznego	 Poznaniu,	 którzy	 radzili	 jak	
mądrze	dobierać	posiłki.
	 Projekt	 Wielkopolska	 Onkologia	 to	
również	 ogromne	 wsparcie	 finansowe	
dla	 inicjatyw	 na	 rzecz	 onkologii	 w  na-
szym	Szpitalu.	W	dniu	12	stycznia	2015 r.	
Dyrekcja	 Szpitala	 Klinicznego	 Przemie-
nienia Pańskiego	uroczyście	wbiła	pierw-
szą	 łopatę	 pod	 inwestycje	 realizowane	
z	   funduszy.	W	ramach	budżetu	projek-
tu	powstanie	Laboratorium	Diagnostyki	

Hematologicznej,	 Bank	 Komórek	 Ma-
cierzystych	 i	 Pracownia	 Histopatologii.	
Obiekt	 przy	 ulicy	 Szamarzewskiego	 zy-
skał	również	dodatkowy	sprzęt	i	zmoder-
nizował	istniejącą	pracownię	endoskopii.	
Zakupiono	 aparaturę	 do	 diagnostyki	
obrazowej	 i	 diagnostyki	 onkologicznej,	
m.in.	 mammograf	 cyfrowy,	 stół	 stereo-
taktyczny	czy	zestaw	do	biopsji	próżnio-
wej	 z	 obrazowaniem	 USG	 oraz	 aparat	
do	 radioterapii	 śródoperacyjnej.	 Te	 naj-
nowocześniejsze	 wyposażenie	 jest	 już	
używane	przez	lekarzy	i	daje	możliwości	
przeprowadzenia	badań	dużej	liczby	pa-
cjentów	nie	tylko	z	Poznania,	ale	z	całego	
województwa.	
	 Ponadto,	 aby	 najefektywniej	 wyko-
rzystać	możliwości	płynące	z	programu	–	
zarówno	dotyczące	sprzętu	jak	i	zakresu	
profilaktyki,	diagnostyki	i	terapii	onkolo-
gicznej	–	personel	medyczny	może	brać	
udział	 w	 szkoleniach.	 Kursy	 swoją	 te-
matyką	obejmują	praktyczne	aspekty	na	
temat	wiedzy	onkologicznej.	Projekt	za-
kłada	przeszkolenie	1356	lekarzy	rodzin-
nych,	 lekarzy	 specjalistów	 i	pielęgniarek	
z  Wielkopolski.	 Szkolenia	 rozpoczęły	
się	w	maju	i	będą	realizowane	do	końca	
trwania	 projektu.	W	 16	 zrealizowanych	
już	kursach	wzięło	udział	207	osób.
	 Jesteśmy	 dumni	 z	 projektu	 Wiel-
kopolska	 Onkologia.	 Dzięki	 wsparciu	
finan	sowemu	oraz	dużemu	zaangażowa-
niu	Dyrekcji,	 lekarzy	 i	 całego	personelu	
Szpitala	możemy	mieć	realny	wpływ	nie	
tylko	na	zwiększenie	jakości	opieki	onko-
logicznej,	ale	przede	wszystkim	na	zmia-
nę	 jakości	życia	 i	 świadomości	o	choro-
bach	 nowotworowych	 wśród	mieszkań-
ców	Wielkopolski.

Izabela Cienkus
specjalista	ds.	promocji	projektu	

Wielkopolska	Onkologia

Pascal Brodnicki podczas Pikniku Zdrowia w Kępnie Fot. Jacek Janowiak Positive Media Pałaszownia Zdrowia Fot. Tomasz Budasz Photography
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W dniach	5-6	 listopada	2015	r.	w	Warszawie,	
odbyła	 się	 między-

narodowa	konferencja	szko-
leniowa	„Forum	Onkologii”.	
Spot	kanie	 zostało	 zorgani-
zowane	 w	 ramach	 projektu	
Wielkopolska	 Onkologia:	
„Poprawa	 oraz	 dostoso-
wanie	 diagnostyki	 terapii	
nowotworów	 do	 trendów	
demograficzno-epidemiolo-
gicznych	 regionu	 z	 zapew-
nieniem	 optymalizacji	 po-
stępowania	i profilaktyki”.	
	 Konferencja	 stanowiła	
okazję	do	poruszenia	szero-
kiego	 spektrum	 problemów	
pozostających	 w	 centrum	

Forum Onkologii
zainteresowania	 środowiska	
medycznego	 oraz	 specjali-
stów	 z	 dziedziny	 onkologii.	
Podczas	 wykładów	 prele-
gentów	 zarówno	 z	 kraju	
jak	 i	 z  zagranicy,	 omówio-
ne	 zostały	 tematy	 związa-
ne	 z  leczeniem	 chorych	 na	
nowotwory,	 które	 zostały	
przedstawione	 nie	 tylko	 od	
strony	medycznej,	 ale	 także	
z punktu	widzenia	organiza-
cji	opieki	onkologicznej.
	 Interesujący	 program	
i  wysoki	 poziom	 meryto-
ryczny	 stanowiły	 niewątpli-
we	atuty	konferencji,	w	któ-
rej	udział	wzięło	170	osób.	

Martyna Wasiak
W trakcie obrad Forum Onkologii

Fot. Archiwum

zgodnie	z	prawem	zamówień	publicznych,	o	 tym,	 jaki	
lek	znajduje	się	aktualnie	w	asortymencie	apteki	decy-
duje	procedura	przetargowa.	

	 Receptariusz	powinien	być	okresowo	(przynajmniej	raz	
na	dwa	lata)	analizowany	i	aktualizowany.
	 Wgląd	do	receptariusza	posiada	każdy	pracownik	Szpi-
tala,	posiadający	dostęp	do	Intranetu.	
	 Chcąc	skorzystać	z	receptariusza	przygotowanego	przez	
zespół	 farmaceutów	 należy	 wybrać	 zakładkę	 DZIAŁAL-
NOŚĆ	MEDYCZNA	–	APTEKA	–	RECEPTARIUSZ.
	 Receptariusz	 Szpitala	 Przemienienia Pańskiego	 uzy-
skał	 pozytywną	 opinię	 Centrum	Monitorowania	 Jakością	
w Krakowie	i	spełnia	wymagania	akredytacyjne.
	 Receptariusz	zawiera,	w	formie	tabelarycznej,	produkty	
lecznicze,	środki	spożywcze	specjalnego	przeznaczenia	ży-

wieniowego,	wyroby	medyczne	oraz	gazy	medyczne	przy-
jęte	przez	Komitet	Terapeutyczny	do	stosowania	w	Szpitalu	
Klinicznym	w	Poznaniu.
	 Jest	 to	 spis	 usystematyzowany	 zgodnie	 z	międzynaro-
dową	klasyfikacją	ATC,	klasyfikacją	anatomiczno-terapeu-
tyczno-chemiczną	wg	WHO.	Produkty	lecznicze	są	pogru-
powane	według	działów	 terapeutycznych	 i	przynależności	
do	grup	farmakologicznych.
	 Receptariusz	określa	w	jakich	sytuacjach	dany	lek	moż-
na	 zastosować,	wymogi,	 jakie	muszą	 być	 spełnione	 przed	
rozpoczęciem	terapii	danym	lekiem,	informacje,	czy	do	zle-
cania	terapii	danym	lekiem	upoważniony	jest	każdy	lekarz,	
czy	tylko	wskazane	osoby.

Receptariusz Szpitalny
Od grudnia 2014 roku w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu obowiązuje zaktualizowany RECEPTARIUSZ. 
Stanowi on wewnętrzną informację o produktach leczniczych dostępnych w Szpitalu do prowadzenia terapii. 



W dniu	 16	 października	 2015	 r.	
w  trakcie	 „Drzwi	 Otwartych”	
w  Hospicjum	 Palium	 został	

otwarty	 kolejny	 etap	 rozbudowy	Hospi-
cjum	Palium.	Dzięki	wytężonym	pracom	
udało	się	sfinalizować	poniższe	inwesty-
cje:

Rozbudowa Hospicjum Palium
 Etap III zad. 1

•	 Nadzór	nad	wykonaniem	prac	pełnił	
Szpital	Kliniczny	Przemienienia Pań-
skiego

•	 Sala	gimnastyczna	dla	Ośrodka	Re-
habilitacji	Dziennej

•	 Pomieszczenia	dla	Ośrodka	dla	dzie-

ci	osieroconych	(gabinet	psychologa,	
pokój	terapeutyczny)

•	 Pomieszczenia	dla	„Motylego	wolon-
tariatu”

•	 Wartość	zadania:	654 925,95
•	 500 000	–	finansowane	z	Urzędu	Mia-

sta	Poznania
•	 Pozostałe	kwota	-	udział	własny
•	 Został	 również	 zakończony	 Etap	 III	

zadanie	2	rozbudowy	Hospicjum	Pa-
lium	–	część	dydaktyczna.
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mimo	napiętego	planu,	podczas	wizyty	udało	nam	się	za-
prezentować	obecną	–	a	nawet	przyszłą	–	onkologiczną	
część	 naszej	 działalności.	 Przedstawiciele	 Ambasady	

Norwegii	w	Polsce,	polskiego	 jak	
i	norweskiego	Ministerstwa	Zdro-
wia,	a	także	norweskich	ośrodków	
medycznych,	 zainteresowani	 byli	
przede	 wszystkim	 zwiedzeniem	
onkologicznej	 części	 Szpitala,	
przy	 ul.	 Szamarzewskiego	 82/84.	
Spacer	 po	 Oddziałach:	 Chemio-
terapii,	 Chirurgii	 Onkologicz-
nej,	 Ginekologii	 Onkologicznej,	
Pulmonologii,	 Alergologii	 i	 On-
kologii	 Pulmonologicznej,	 Ane-
stezjologii	 i	 Intensywnej	 Terapii	
pozwolił	 delegacji	 zapoznać	 się	
z rozwiązaniami	organizacyjnymi	
w	 naszym	 szpitalu.	 Nie	 omiesz-
kaliśmy	 również	 zaprezentować	
Norwegom	miejsc	przyszłych	 inwestycji,	 realizowanych	dzięki	
pozyskanym	od	nich	środkom.	Były	to:	
•	 Pracownia	Endoskopii,	której	przebudowa	wraz	z	utworze-

niem	 Pracowni	 Endoskopii	 Onkologicznej	 stanowi	 część	
projektu,

•	 Teren	pod	rozbudowę	Szpitala	–	w	projekcie	zaplanowano	
powiększenie	Laboratorium	Diagnostyki	Hematologicznej,	

Wymiana 
polsko-skandynawska

powstanie	Banku	Komórek	Macierzystych	 i	 Pracowni	Hi-
stopatologii.	

	 Wizytę	zakończyło	spotkanie	z	Dyrekcją	 i	Zespołem	reali-
zującym	Projekt.
	 W	odpowiedzi	na	styczniowe	spotkanie	w	Poznaniu,	przed-
stawiciele	 naszego	 Szpitala	 usłyszeli	 „Dzień	 dobry”	w	 norwe-
skim	wykonaniu	 podczas	 wyjazdu	 studyjnego	 do	Oslo	 16-19	
czerwca	2015	r.

	 	 	 	W	trakcie	pobytu	w	Oslo	zes-
pół	naszego	 Szpitala	 uczestniczył	
w	 spotkaniu	 w	 Norweskim	 De-
partamencie	 Zdrowia,	 podczas	
którego	 przedstawione	 zostały	
rządowe	 strategie	 onkologicz-
ne,	 system	 oceniania	 i	 działania	
w zakresie	onkologii	oraz	norwe-
ska	 opieka	 paliatywna.	W	 planie	
wizyty	 uwzględniono	 również	
zaznajomienie	się	ze	strukturą	ad-
ministracyjną	 Szpitala	Uniwersy-
teckiego	–	Oslo	Universitetssyke-
hus.	Wizyta	pozwoliła	spojrzeć	na	
strategie	onkologiczne	przez	pry-
zmat	 National	 Cancer	 Strategy,	
pokazała	 również	 zaangażowanie	

organizacji	pozarządowych	w	programy	i	kampanie	społeczne	
dotyczące	 onkologii.	Norwedzy	 dzielili	 się	 z	 nami	 swoją	wie-
dzą	związaną	z	najnowszymi	technologiami	i	działaniami	tera-
peutycznymi	wykorzystywanymi	w	 leczeniu	nowotworów,	 jak	
również	 działaniami	 marketingowymi	 oraz	 profilaktycznymi	
podejmowanymi	przez	szpital.

Redakcja

Velkommen! – tak 22 stycznia 2015 r. pozdrawialiśmy gości z Norwegii, którzy przybyli do nas 
z wizytą w ramach programu Wielkopolska Onkologia, realizowanego przez nasz Szpital dzięki 
środkom uzyskanym z Mechanizmu EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

Wizytacja delegacji Norwegii 
– ul. Szamarzewskiego

Wizyta delegacji Norwegii oraz Ministerstwa Zdrowia w SKPP, 22 stycznia 2015 r.
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Uroczyste przecięcie wstęgi

Zdjęcia: www.hospicjum-palium.pl

Nowa sala gimnastyczna

Dyrektor Naczelny Jan Talaga i prof. Jacek Łuczak

 Etap III zad. 2
•	 Nadzór	nad	wykonaniem	prac	pełnił	

Dział	Inwestycji	UM	w	Poznaniu
•	 Część	 dydaktyczna	 –	 zabudowanie	

podcieni,	sala	seminaryjna,	korytarz,	
pomieszczenia	gospodarcze

•	 Wartość	zadania:	625	430,42	zł
•	 251 376,12	–	finansowane	ze	środków	

Funduszy	Europejskich
•	 217 696,69	–	finansowane	z	Budżetu	

Państwa
•	 Pozostałe	156 357,61	-	udział	własny

	 Łączna	 powierzchnia	 użytkowa	 od-
danych	 pomieszczeń	 to	 271,5	m²,	 a	 ich	
kubatura	to	928	m³.

Marta Drąg

▶
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fotorelacja
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nasze zdrowie w dobrych rękach
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opinie

Wnioski z ankiet badania satysfakcji 2015

I Przyjęcie do szpitala

1.	 Wyraźnie	dobrze	oceniane	są	kwestie	sprawności	przyjęcia	
do	szpitala	przez	Biuro	Ruchu	Chorych	oraz	kompetencje	
personelu	 –	 ok.	 80%	 respondentów	wskazywało	na	 bar-
dzo	uprzejmą	obsługę	krótki	czas	oczekiwania	w	Biurze.	
Sprawność	 załatwianych	 formalności	w	 trakcie	przyjęcia	
na	bardzo	zadowalający	oceniło	blisko	3/	4	pacjentów.

2. Wskazywanym problemem przez ankietowanych przy 
ul Długiej były trudności związane z odnalezieniem 
wskazanego oddziału – 10% ankietowanych.

II Pobyt na oddziale

3.	 Dla	 ponad	 połowy	 ankietowanych	 w	 stopniu	 zadawala-
jącym	były	przekazywane	podstawowe	 informacje	o	od-
działach,	w	tym	rozmieszczeniu	pomieszczeń,	rozkładzie	
dnia.	 Oddziały	 są	 przystosowane	 w	 opinii	 badanych	 do	

potrzeb	 i	 ograniczeń	 pacjentów.	 Pacjenci	wskazywali	 na	
dobrą	 dostępność	 dzwonków,	 udogodnień,	 czy	 lodówek	
do	przechowywania	własnych	produktów,	 z	 tym	 że	 bar-
dziej	 zadowoleni	 byli	 pacjenci	 z	 lokalizacji	 przy	 Szama-
rzewskiego	i ocenili	wyższej	te	kwestie	o	13%	w stosunku	
do	pacjentów	z	ul.	Długiej.

4.	 Podobnie	utrzymanie	czystości	na	oddziałach	oraz	sprzą-
tanie	 pomieszczeń	 higienicznych	 wyżej	 było	 ocenione	

Badania opinii pacjentów 
nt. satysfakcji z zakresu opieki podczas hospitalizacji 
w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego

W miesiącach kwiecień – czerwiec 2015 r. została przeprowadzona wśród pacjentów naszego szpitala anonimowa ankieta satysfakcji. 
W dobrowolnym badaniu wzięło udział 236 pacjentów ze wszystkich oddziałów przy ul. Szamarzewskiego i Długiej. Badaniom nie podlegały 
oddziały intensywnej terapii. Ankieta składała się z 35 pytań zamkniętych, podzielonych na VI obszarów oceny zadowolenia. Skala oceny 
odpowiedzi była od 2-5 punktów, gdzie 5 stanowi wskaźnik najwyższego zadowolenia, a 2 jest odzwierciedleniem definitywnego braku 
satysfakcji. Na końcu ankiety było też miejsce na wyrażenie własnych uwag przez pacjentów, co też czynili.

Oceny czasu poświęconego na omówienie leczenia z pacjentem – oddziały ul. Długa

Oceny czasu poświęconego na omówienie leczenia z pacjentem – oddziały ul. Szama-
rzewskiego
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pacjentów

przez	 ankietowanych	 w	 nowych	 budynkach	 na	 Szama-
rzewskiego,	 z	 różnicą	 5%	w	 stosunku	do	opinii	wyraża-
nych	na	Długiej.	Zdecydowane niezadowolenie z bieżą-
cych prac porządkowych wyrazili pacjenci na Oddziale 
Pulmonologii oraz na Oddziale Kardiologii G.

 W komentarzach pacjentów pojawiły się kwestie łazie-
nek nie przystosowanych do potrzeb pacjentów na wóz-
kach na oddziale Chirurgii C oraz leżenie pacjentów na 
korytarzach, mimo ciężkiej choroby. Z  oddziału Kar-
diologii F oraz Okulistycznego ankietowani wskazywali 
na nieadekwatność ilości sanitariatów do ilości pacjen-
tów .

5.	 W	zakresie	praw	pacjentów	zdecydowana	większość	bez	
względu	na	lokalizację,	wskazywała,	że	uzyskała	takie	in-
formacje	w	trakcie	pobytu	w szpitalu.

6.	 Pacjenci	 wskazywali	 w	 80%	 na	 zadowalające	 poszano-
wanie	 ich	 intymności	podczas	badań	 lekarskich.	W obu 
turach badania 100% ankietowanych wskazało na pełne 
poszanowanie intymności w oddziale Kardiochirurgii. 
W	 przypadku	 pozostałych	 oddziałów	 po	 mimo	 ogólnej	
wysokiej	 oceny	 w	 zakresie	 poszanowania	 intymności,	
wpisano komentarze o  negatywnym odbiorze prowa-
dzenia rozmów z pacjentami o stanie zdrowia na kory-
tarzach oddziałów.

7.	 Badanie	 wskazało	 na	 niedostatki w  zakresie opieki 
i  wsparcia psychologicznego	 pacjentów	 hospitalizowa-
nych	przy	ul.	Długiej.	Co 10-ty pacjent wskazał, że źle 
ocenia dostępność opieki psychologicznej i dotyczyło to 
zwłaszcza Oddziałów D, G, H.	Pełne	zadowolenie	z	opie-
ki	psychologicznej	średnio	wskazało	66%	ankietowanych,	
a	z	opieki	duszpasterskiej	80%	osób	uczestniczących	w	ba-
daniu.

8.	 Ponownie	pojawiają	się	istotne	różnice	w	odbiorze	jakości	
posiłków	między	pacjentami	hospitalizowanymi	przy	ul.	
Długiej	–	61% bardzo dobrze oceniających posiłki i ana-
logicznie 27% z spośród pacjentów przy ul. Szamarzew-
skiego.

9.	 Życzliwość	jak	i	sposób	komunikacji	z	pacjentem	przez	le-
karzy	wyżej	oceniana	jest	na	Szamarzewskiego	o	10%	niż	
na	Długiej,	choć	i	tak	wyniki	znajdują	się	w	graniach	naj-
lepszych	wyników	i	wynoszą	od	79%	na	Długiej	do	89%	
na	Szamarzewskiego.	

10.	Podobnie	 oceniana	 jest	 dostępność	 lekarzy	 w	 cią-
gu	 dnia,	 choć	 tu	 różnice	 na	 korzyść	 personelu	 z	 Sza-
marzewskiego	wynoszą	 już	 tylko	5%,	ale	ogół	w	pełni	
zadowolonych	w  tym	względzie	pacjentów	wynosi	nie	
wiele	ponad	60%.	

11.	Nadal	nie	 jest	powszechnie	stosowana	zasada	przedsta-
wienia	się	kadry	pacjentom.	Blisko 10 % pacjentów le-
czonych na Szamarzewskiego wskazało, że nie przed-
stawiał się im ich lekarz prowadzący. Wśród pacjen-
tów leczonych przy ul. Długiej blisko 40% pacjentów 
wskazało na ten fakt. 31% respondentów z ul. Długiej 
stwierdziło, że czas lekarzy poświęcony pacjentom był 
niewystarczający. Analogiczne opinie na ul. Szama-
rzewskiego wyraziło 24% badanych. W	badaniu	sprzed	

2	 lat	nie	było	zupełnie	odpowiedzi	negatywnych	wśród	
respondentów	na	Szamarzewskiego,	a	na	ul	Długiej	od-
powiedzi	 negatywne	 wyrażane	 były	 przez	 grupę	 o	 4%	
mniejszą	niż	obecnie.

12.	Poprawiliśmy	sposób	komunikacji	z	pacjentami	o	istocie	
choroby	 i	 stanie	 zdrowia.	W	obu	 lokalizacjach	 znacznie	
ponad	połowa	pacjentów	wskazywała	na	pełne	zrozumie-
nie	informacji	podawanych	przez	lekarzy.	I	tak	na	Długiej	
istota	choroby	i procesu	leczenia	była	w	pełni	zrozumiała	
dla	64%	(w	2013	dla	54%),	a	na	Szamarzewskiego	nawet	
dla	96%	badanych	(	w	2013	r.	83%).

13.	Kompetencje	personelu	pielęgniarskiego	podobnie	jak	le-
karskiego	są	w	granicach	najlepszych	wyników,	a	opieka	
pielęgniarska	oceniana	jest	na	5	(w	skali	od	2-5)	przez	79%	
pacjentów	przy	ul.	Długiej	i	82%	przy	ul.	Szamarzewskie-
go.

14.	Porównywalny	 jest	 poziom	 oceny	 maksymalnego	 zado-
wolenia	 z	 uzyskanych	 informacji	 dotyczących	 planowa-
nych	zabiegów	pielęgniarskich	 i	wynosi	 74%	ankietowa-
nych	w obu	jednostkach.	Natomiast	sprawność	i	delikat-
ność	 przy	 zabiegach	na	 Szamarzewskiego	 była	 oceniona	
wyżej	o	10%	niż	na	Długiej	i	wynosiła	80%.	Zdecydowana	
większość	 ankietowanych	 –	 80%	 wskazuje,	 że	 personel	
pielęgniarski	przychodzi	i	reaguje	na	prośby	natychmiast	
po	wezwaniu.	

III Badania diagnostyczne

15.	Badania	 ankietowe	 wskazały	 na	 wysoka	 ocenę	 kultury	
osobistej	personelu	wykonującego	badania	diagnostyczne.	
Większość	pacjentów	zadowolona	była	 z	obsługi	 i	 poin-
struowana	o	celu	i	sposobie	wykonania	badań.	Blisko	50%	
w  obu	 jednostkach	 respondentów	 było	 zadowolonych	
z organizacji	badań	i	krótkiego	czasu	oczekiwania.	

	 Niestety,	 omówienie wyniku badań było zadowalają-
ce w pełni dla 62% ankietowanych z Szamarzewskiego 
i 58% pacjentów przy ul. Długiej. Niezadowolenie wyra-
zili pacjenci oddziałów C, G, K; a na Szamarzewskiego 
pacjentki z oddziału Ginekologii Onkologicznej.

16.	Warunki	w	szpitalu	o	wiele	lepiej	oceniane	są	przy	ul.	Sza-
marzewskiego,	bo	70%	respondentów	w	stosunku	do	48%	
na	Długiej	jest	z	nich	w	pełni	zadowolonych.	Korespondu-
je	to	z	bazą	i	różnicami	infrastrukturalnymi	w	obu	lokali-
zacjach.

17.	Respondenci	 ufają	 kompetencjom	 kadr	 medycznych	
i wśród	pacjentów	 leczonych	na	Długiej	 76%	poleciłoby	
naszą	 placówkę	 swoim	 bliskim,	 a	 na	 Szamarzewskiego	
68%	respondentów.	

	 Jako	szpital	 jesteśmy	odbierani	przez	naszych	pacjentów,	
jako	placówka	wiarygodna,	w	której	pracujący	personel	 jest	
godny	polecenia	osobom	najbliższym	i	znajomym.
	 Mamy	nadzieję,	że	zaprezentowane	wyniki	będą	inspira-
cją	do	dalszego	doskonalenia	naszych	działań	w	opiece	nad	
pacjentami,	bo	dobro	chorego	jest	naszym	celem.

mgr Violetta Matecka
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pulmonologia 

tematem	 otwierającym	 TPT	 były	
najnowsze	 doniesienia	 o	 choro-
bach	płuc	i	chorobach	alergicznych,	

o  których	 debatowano	 na	 najważniej-
szych	 światowych	 zjazdów	 naukowych	
w  2015	 r.,	 czyli	 kongresach	 American	
Thoracic	 Society,	 European	 Respirato-
ry	 Society	 oraz	 European	 Academy	 of	
Allergy		and	Clinical	Immunology.
	 Następnie	 dyskutowano	 o	 tym,	 jak	
światowe	 standardy	 zmieniają	 oblicze	

VII Ogólnopolski Kongres Pulmonologiczny 
Top Pulmonological Trends

W dniach 3-5 grudnia 2015 r. odbył się w Poznaniu VII Ogólnopolski Kongres Pulmono-
logiczny Top Pulmonological Trends. Jego organizatorami byli: Katedra i Klinika 
Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej 
oraz wydawnictwo Termedia. Kierownik naukowy – prof. dr hab. med. Halina Batura-
-Gabryel – zaprosiła uczestników sympozjum do Centrum Konferencyjnego Między-
narodowych Targów Poznańskich. W trakcie 3-dniowej konferencji ponad 600 lekarzy 
miało szansę brać udział w interesujących sesjach, podczas których poruszano kwestie 
związane ze współczesną diagnostyką i leczeniem chorób płuc.

pulmonologii,	 a	 także	 przedstawiono	
aktu	alne	 stanowiska	 polskich	 towa-
rzystw	 naukowych	 dotyczące	 chorób	
płuc.	 Prelegenci	 omawiali	 zagadnienia	
diagnostyki	 raka	 płuca,	 gruźlicy,	 nowe	
możliwości	 w	 leczeniu	 choroby	 Wege-
nera	 oraz	 terapie	 biologiczne	 ciężkiej	
astmy.	 Duże	 grono	 słuchaczy	 przycią-
gnął	 także	 wykład	 specjalny	 w	 sesji	
„Interesuje	 nas	 nie	 tylko	 pulmonolo-
gia...”	 wygłoszony	 przez	 prof.	 Daniela	

Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel Fot. Jarosław Senger

Uczestnicy konferencji

Fot. Jarosław Senger
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poznańska

▶ Makowieckiego	z	Instytutu	Archeologii	
Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	w To-
runiu	 nt.	 historii	 zwierząt	 i	 człowieka	
zapisanej	 w	 szczątkach	 kostnych	 z	wy-
kopalisk.	 Pierwszy	 dzień	 sympozjum	
zakończyła	sesja	torakochirurgiczna	po-
święcona	diagnostyce	inwazyjnej	w cho-
robach	płuc.
	 W	 piątek	 4	 grudnia	 wykładowcy	
mówili	o	nowościach	i	trendach	w	lecze-
niu	 chorób	 płuc.	 Podczas	 licznych	 sesji	
uczestnicy	sympozjum	mieli	szansę	usły-
szeć	m.in.	 o	 chorobie	 zakrzepowo-zato-
rowej,	 terapii	 astmy	 i	 innych	 chorobach	
alergicznych,	 zakażeniach	oddechowych	
czy	 leczeniu	POChP.	Ponadto	organiza-
torzy	kongresu	zaprosili	swoich	gości	do	
udziału	w	warsztatach	prawnych	nt.	 eg-
zaminów	 testowych	 oraz	 karnoprawnej	
ochronie	lekarza.	
	 W	ostatnim	dniu	konferencji	TPT	
dominowały	 tematy	 związane	 z	 rzad-
kimi	 chorobami	 płuc,	 leczeniem	 nie-
drobnokomórkowego	 raka	 płuca	 oraz	

chorobami	 śródmiąższowymi	 płuc.	
Dużo	 czasu	 poświęcono	 także	muko-
wiscydozie	 i	 perspektywach	 jej	 lecze-
nia.

 VII	 edycja	 Top	 Pulmonological	
Trends	 zakończyła	 się	 w	 sobotę	 póź-
nym	popołudniem.

Agnieszka Jeleń

Sympozjum	 naukowe	 objęte	 hono-
rowym	 patronatem	 JM	 Rektora	
Uniwersytetu	 Medycznego	 –	 prof.	

dr	hab.	med.	Jacka	Wysockiego	–	zostało	
tradycyjnie	 zorganizowane	 przez	 Kate-
drę	 i	 Klinikę	 Pulmonologii,	 Alergologii	
i	Onkologii	Pulmonologicznej	oraz	Sto-
warzyszenie	 Wspierania	 Pulmonologii	
Poznańskiej.	
	 Pod	 ich	 patronatem	 naukowym	 od-
było	się	11	sesji	naukowych	dotyczących	
różnorodnych	 aspektów	 diagnozowania	
i leczenia	chorób	układu	oddechowego.
 W	 pierwszym	 dniu	 konferencji	 –	
w  ramach	 projektu	Wielkopolska	 On-
kologia	 –	 odbyła	 się	 sesja	 specjalna	
pt.	 „Jak	 dziś	 diagnozujemy	 i	 leczymy	
chorych	 na	 raka	 płuca?”.	 Podczas	 niej	

12 Interaktywne 
Repetytorium Pulmonologiczne

prelegenci,	w	tym	prof.	Maya	Gottfried	
–	 wybitna	 specjalistka	 z	 Izraelskiego	
Instytutu	 Onkologicznego,	 mieli	 oka-
zję	 wymienić	 doświadczenia	 związane	
z  rozpoznawaniem	 i	 leczeniem	 nowo-
tworów	 płuc	 oraz	 zastanowić	 się	 nad	
optymalizacją	 opieki	 nad	 pacjentem	
z tym	schorzeniem.
 Podczas	 późniejszych	 wykładów	
podjęto	 kwestie	 leczenia	 POChP.	 Ko-
lejne	 sobotnie	 wystąpienia	 poświęcone	
były	 przeglądowi	 metod	 obrazowania	
w  chorobach	 płuc,	 astmie,	 kaszlowi	
przewlekłemu	w	 kontekście	 interdyscy-
plinarnym	oraz	zakażeniom	układu	od-
dechowego.	 Nie	 zabrakło	 też	 czasu	 na	
wykłady,	 w	 trakcie	 których	 prelegenci	
poruszyli	 problem	 interpretacji	 badań	

spirometrycznych	 i	 celowości	 wykony-
wania	testu	6-minutowego	chodu	w	cho-
robach	płuc.
	 Organizatorzy	 konferencji	 zapropo-
nowali	ponadto	swoim	gościom	warszta-
ty	prawne	nt.	prowadzenia	dokumentacji	
medycznej,	 a	 także	 warsztaty	 kliniczne	
poświęcone	 diagnostyce	 chorób	 śród-
miąższowych	płuc.
	 XII	 Repetytorium	 Pulmonologiczne	
zakończyło	 się	 późnym	 popołudniem	
w sobotę.	
	 Już	za	rok	kolejna	edycja	konferencji,	
na	którą	organizatorzy	serdecznie	zapra-
szają	wszystkich	zainteresowanych	tema-
tyką	pulmonologiczną.

Agnieszka Jeleń

W dniach od 10 do 11 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM zgromadziło ponad 300 lekarzy na 
konferencji XII In teraktywnego Repetytorium Pulmonologicznego. 

Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel i prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko (z lewej) Fot. Jarosław Senger
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wieczór

liryczno-humorystyczny	 spektakl	
poprzedziła	oficjalna	część	wieczo-
ru,	podczas	której	wręczone	zostały	

wyróżnienia	 Bono	 Servienti,	 przyzna-
wane	 przez	 Stowarzyszenie	 na	 rzecz	
rozwoju	 Szpitala	 Klinicznego	 Prze-
mienienia Pańskiego	 Bono	 Serviamus.	
Tegoroczne	 odznaczenia,	 które	 przy-
znawane	są	dla	uhonorowania	szczegól-
nych	postaw	Pracowników,	reprezentu-
jących	najlepszy	styl	posługi	medycznej,	
trafiły	w	ręce	czterech	osób.

Wyróżnienia otrzymali:

Dr med. Andrzej Balcerzak (Oddział 
Hematologii)
W uznaniu	 szczególnej	 postawy	 lekar-
skiej	cechującej	się	merytoryczną	kom-
petencją	z	jednoczesną	gorliwością	i	od-
daniem	na	rzecz	chorych	–	ze	szczegól-
nym	pochyleniem	nad	 ich	cierpieniem	
w	 jego	 różnych	 wymiarach;	 w	 postaci	
dr	 Andrzeja	 Balcerzaka	 honorujemy	
wszelkie	 postawy	 ukazujące	 najlepsze	

Święty Łukasz 
w teatralnej odsłonie

26 listopada 2015 na deskach Teatru Nowego przeprowadzono „Wielki 
eksperyment, czyli badanie kliniczne z piosenkami”. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał – był to jedynie tytuł przedstawienia, które podczas Wieczoru 
Św. Łukasza zaprezentowali aktorzy Teatru Nowego szacownej publiczności 
zgromadzonej w teatrze z okazji corocznego święta patrona lekarzy.

Oksana Hamerska po leku na radość

tradycje	 zawodu	 lekarskiego	 i	 posługi	
w zawodach	medycznych.	

Barbara Kowalska
W	 uznaniu	 kompetentnej	 i	 pełnionej	
bez	rozgłosu	służby	pacjentom	na	Od-
dziale	Kardiologii.

Pan Stefan Olejnik
W	uznaniu	 postawy	 szczególnej	 gor-
liwości	 	 w	 posłudze	 administracyj-
nej;	 osoby	 gotowej	 wspierać	 innych	
pracujących	–	a pośrednio	pacjentów	
–	w	często	niezauważalnej	służbie	co-
dziennej,	 pełnej	mozołu	 i	nawet	mo-
notonii.

Pani Danuta Wołtosz – Oddziałowa 
Chemioterapii
W	 uznaniu	 kompetentnej	 pracy	 Od-
działowej	 kierującej	 Zespołem	 Pielę-
gniarskim	wśród	pacjentów	wymagają-
cych	 szczególnego	pochylenia	 i	 spraw-
ności	zarządzania.	

	 Jak	 zawsze	 wzruszającym	 momen-
tem	 były	 uściski	 przyjmowane	 przez	
laureatów	z	rąk	Kapituły	w	składzie:
Dr	hab.	med.	Szczepan	Cofta	–	Naczel-
ny	Lekarz	Szpitala
Mgr	Anna	Głowacka	–	Naczelna	Pielę-
gniarka
Prof.	dr	hab.	med.	Roman	Szulc	–	Prze-
wodniczący
Dr	Jan	Talaga	–	Dyrektor	Naczelny
Prof.	dr	hab.	med.	Stanisław	Zapalski	–	
Prezes	Stowarzyszenia	Bono	Serviamus

	 Specjalne	wyróżnienie	Polskiej	Unii	
Szpitali	 Klinicznych	 Fortissimo	 z	 rąk	

Przewodniczącego	 Polskiej	 Unii	 Szpi-
tali	Klinicznych,	Dyrektora	 Jana	Talagi	
przyjął	wieloletni	Dyrektor	Samodziel-
nego	Publicznego	 Szpitala	Klinicznego	
nr	4	w	Lublinie,	Marian	Przylepa.

	 Po	 oficjalnej	 części	 uroczystości	
zgromadzeni	 goście	 oddali	 się	 w	 ręce	
sztuki.	 W	 postacie	 lekarzy	 Przychod-
ni	 Radość	 i	 ich	 krnąbrnych	 pacjen-
tów	 wcielili	 się	 aktorzy	 Teatru	 Nowe-
go	 w  Poznaniu:	 Daniela	 Popławska,	
Anna	 Mierzwa,	 Oksana	 Hamerska,	
Andrzej	 Lajborek,	 Zbigniew	 Grochal	
i  Michał	 Grudziński.	 Teatralny	 wie-
czór	wg	scenariusza	Z-cy	dyrektora	ds.	
Administracji	 dr	Rafała	 Staszewskiego	
związany	 był	 oczywiście	 z	 badaniami	
klinicznymi.	 Ale	 nie	 tak	 całkiem	 se-
rio.	Spojrzenie	w	krzywym	zwierciadle	
na	 szpitalną	 rzeczywistość	 przeplata-
ne	 było	 nastrojowymi	 piosenkami,	 do	
których	 muzykę	 zapewnił	 zespół	 pod	
kierunkiem	 Jacka	 Skowrońskiego.	 Są-
dząc	 po	 salwach	 śmiechu	 wśród	 pu-
bliczności	 „Randomizowane	 badanie	
kliniczne	III	fazy:	porównanie	wpływu	
Osiecko-manii	 z	 fiksacją	 Młynarskim	
na	 klasyfikację	 stanów	 emocjonalnych	
i	 wspomnień	 pacjentów	 przychodni	
Radość”	można	uznać	za	bardzo	udany	
eksperyment!
	 Głównym	organizatorem	spotkania	
było	 Stowarzyszenie	 Bono	 Serviamus,	
zaś	 mecenasem	 wieczoru	 firma	 Sie-
mens.	

Opracowała: Redakcja
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św. Łukasza

Hymn staruszka (od lewej Andrzej Lajborek, Michał Grudziński i Anna Mierzwa)

Laureaci wyróżnień Bono Servienti i nagrody Fortissimo (od lewej dr Andrzej Balcerzak, Danuta 
Wołtosz, Stefan Olejnik, Marian Przylepa, wręczający wyróżnienie Dyrektor Jan Talaga)

Przychodnia Radość rozpoczyna pracę

Publiczność szczelnie wypełnia salę Teatru Nowego

Zespół aktorski w finale

Romantyczny taniec w wykonaniu Kanclerza UM w Poznaniu mgr Bogdana Poniedziałka z Danielą Popławską
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warsztaty pielęgniarskie

Dnia	 17	 października	 podczas	V	Międzynarodowej	Kon-
ferencji	 Naukowo	 –	 Szkoleniowej	 odbyły	 się	Warsztaty	
pielęgniarskie	„Choroba	przeciw	gospodarzowi”	pod	pa-

tronatem:	Polskiej	 Federacji	Ośrodków	Transplantacji	 Szpiku,	
Kliniki	Hematologii	 i	 Transplantacji	 Szpiku	UM	w	Poznaniu,	
Kliniki	Onkologii,	Hematologii	 i	 Transplantologii	 Pediatrycz-
nej	UM	w	Poznaniu	oraz	pod	patronatem	Okręgowej	Izby	Pie-
lęgniarek	i	Położnych	w	Poznaniu.	
	 Głównym	 organizatorem	 szkolenia	 była	mgr	 Iwona	 Prze-
woźna,	pielęgniarka	oddziałowa	w	Klinice	Hematologii	i	Trans-
plantacji	 Szpiku	 UM	 w	 Poznaniu.	 Warsztaty	 odbywające	 się	
w Hotelu	Sheraton	przy	ul.	Bukowskiej	w	Poznaniu	zgromadzi-
ły	wielu	uczestników	z	oddziałów	hematologicznych	z	Gliwic,	
Lublina,	Krakowa	oraz	Poznania,	co	pozwoliło	na	kolejną	wy-
mianę	cennych	doświadczeń.	Przebieg	spotkania	uhonorowały	
swoją	obecnością	mgr	Teresa	Kruczkowska	–	przewodnicząca	
Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	w	Poznaniu,	pielęg-
niarki	naczelne	–	mgr	Anna	Głowacka	–	Szpital	Przemienienia 
Pańskiego	UM	w	Poznaniu	oraz	mgr	Barbara	Wisłocka	–	Szpital	
Kliniczny	im.	Karola	Jonschera	UM	w	Poznaniu.
	 	 Tematyka	 związana	 z	 chorobą	 przeszczep	 przeciwko	 go-
spodarzowi	 (GvHD)	 stała	 się	 kluczowym	 elementem	 warsz-
tatów.	Uczestnicy	mieli	okazję	bliżej	zapoznać	się	z	aspektami	
leczenia	 immunosupresyjnego	 stosowanego	 po	 transplantacji	
allogenicznej	szpiku	zaprezentowanej	przez	mgr	farmacji	Annę	

Juszczak.	Prelekcje	odnosiły	się	także	do	pielęgnacji	pacjentów	
z	GvHD	(mgr	Monika	Hejnar,	Danuta	Strojny	–	Oddział	Trans-
plantacji	Szpiku	Kostnego	w	Krakowie),	analizy	przypadku	oraz	
zaleceń	dietetycznych	w	przebiegu	ostrych	postaci	GvHd	(	mgr	
Małgorzata	Hamperek	–	Klinika	Hematoonkologii	i	Transfuzji	
Szpiku	w	Lublinie,	mgr	Iwona	Przewoźna).	Okołoprzeszczepo-
wa	opieka	pielęgniarska	w	pediatrii	przedstawiona	przez	Dorotę	
Zygadło	 oraz	 Ilonę	Kawulę	 (Kraków)	 stały	 się	 przyczyną	wy-
miany	doświadczeń	poszczególnych	oddziałów	oraz	burzliwej	
dyskusji.	 Rolę	 pielęgniarki	 w	 opiece	 nad	Honorowym	Dawcą	
Szpiku	wyszczególniła	Daria	Guzik	z	Kliniki	Hematoonkologii	
w	Gliwicach.	Wpływ	izolacji	ochronnej	na	samopoczucie	i	pro-
ces	zdrowienia	pacjenta	po	przeszczepie	szpiku	przybliżyła	Ewa	
Wichniarek	(Gliwice).	Honorowy	prelegent	dr	Dorota	Kilańska	
(Uniwersytet	 Med.	 W	 Łodzi)	 przedstawiła	 wizję	 przyszłości	
polskiego	pielęgniarstwa	przy	zastosowaniu	ujednoliconej	 ter-
minologii	ICNP	(Międzynarodowa	Klasyfikacja	Praktyki	Pielę-
gniarskiej),	mająca	na	celu	poprawę	jakości	opieki	zdrowotnej,	
m.in.	 poprzez	 rozwój	 baz	danych	 i	 systemów	 informacyjnych	
wspomagających	 działalność	 bieżącą	 i	 zarządzanie	 ochroną	
zdrowia.	
	 W	ostatniej	sesji	warsztatów	uczestnicy	mieli	szansę	wysłu-
chać	prelekcji	na	temat	jakości	życia	pacjentów	ze	szpiczakiem	
plazmocytowym	w	dobie	terapii	doustnych.	Rewolucją	w	lecze-
niu	okazało	się	wprowadzenie	talidomidu,	a	następnie	bortezo-
mibu,	lenalidomidu	i	pomalidomidu,	co	w	sposób	istotny	zmie-
niło	przebieg	choroby	i	polepszyło	standard	życia	chorych.	
	 Całe	spotkanie	było	także	okazją	do	refleksji	oraz	gorliwej	
dyskusji	o	zapowiadających	się	zmianach	w	polskim	pielęgniar-
stwie.	 Pogadanka	 na	 temat	wypalenia	 zawodowego	 poprowa-
dzona	 przez	 mgr	 psychologii	 Zofię	 Brożek	 doprowadziła	 do	
końca	długo	oczekiwanej	konferencji	i	wzbudziła	żywą	nadzieję	
na	kolejne	spotkanie	za	rok.	

Ksenia Durajczyk

Warsztaty dla 
pielęgniarek 
„Choroba przeciw 
gospodarzowi” 
w Poznaniu

Prelegent mgr Ksenia DurajczykUczestnicy warsztatów

Dr Dorota Kilańska i przewodnicząca OiPP mgr Teresa Kruczkowska – gorąca wymiana 
poglądów na temat nadchodzących zmian w polskim pielęgniarstwie
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otyłość

zjazd	zgromadził	dużą	grupę	specjalistów	zajmujących	się	
tematyką	nadmiernej	masy	ciała	–	uczestniczyło	w	nim	73	
wykładowców	(profesorów	i	dr	habilitowanych),	oraz	450	

członków	PTBO.	Jak	co	roku	celem	zjazdu	była	również	wymia-
na	doświadczeń	i	opinii	związanych	z	terapią	nadwagi	i	otyłości.
	 Gości	 zebranych	 w	 Hotelu	 Gołębiewski	 przywitała	 prof.	
Magdalena	Olszanecka-Glinianowicz.	Wykłady	 inauguracyjne	
rozpoczęły	szereg	ciekawych	sesji,	których	problematyka	doty-
czyła	istotnych	tematów,	takich	jak:
•	 Czy	wyniki	badań	z	dziedziny	nauk	podstawowych	potwier-

dzają	płeć	otyłości?
•	 Otyłość	i	płeć	–	punkt	widzenia	seksuologa.
•	 Czy	płeć	ma	wpływ	na	 ryzyko	nowotworów	u	osób	oty-

łych?
•	 Otyła	kobieta	i	mężczyzna	–	czy	leczymy	tak	samo?

	 Zjazdowi	towarzyszyły	sesje	satelitarne	zaprzyjaźnionych	to-
warzystw:	Polskiego	Towarzystwa	Diabetologicznego,	Polskiego	
Towarzystwa	 Dietetycznego,	 Polskiego	 Towarzystwa  Endo-
krynologicznego,	Polskiego	Towarzystwa	Endokrynologii	i Dia-
betologii	Dziecięcej,	Polskiego	Towarzystwa	Lipidologicznego,	
Polskiego	Towarzystwa	Kardiodiabetologicznego,	Polskiego To-
warzystwa	Kardiologicznego,	Polskiego	Towarzystwa	Medycyny	

Rodzinnej	i Kolegium	Lekarzy	Rodzinnych	w Polsce	oraz	Sekcji	
Chirurgii	 Bariatrycznej	 i Metabolicznej	 Towarzystwa	 Chirur-
gów	Polskich.	
	 Oprócz	sesji	plenarnych	w	przebiegu	zjazdu	odbyły	się	rów-
nież	warsztaty	dotyczące	leczenia	otyłości	dla	lekarzy	i	dietety-
ków	oraz	kurs	SCOPE.
	 W	czasie	V	Zjazdu	PTBO	odbyło	 się	 także	walne	zgro-
madzenie	w	trakcie,	którego	wybierano	władze	towarzystwa	
na	 kolejną	 kadencję	 oraz	 podjęto	 uchwałę	 o	 nadaniu	 tytu-
łu	 honorowego	 członka	 Polskiego	 Towarzystwa	 Badań	 nad	
Otyłością.	 Tytułem	 tym	 uhonorowano	 m.in.	 Panią	 Profe-
sor	 Danutę	 Pupek-Musialik,	 kierownika	 Katedry	 Chorób	
Wewnętrznych,		 Zaburzeń	 Metabolicznych	 i	 Nadciśnienia	
Tętniczego	UMP.	Podkreślono	wkład	Pani	Profesor	w	rozwój	
Towarzystwa.	Na	mocy	przeprowadzonego	w	czasie	zgroma-
dzenia	głosowania	Pani	Profesor	oraz	Pan	dr	hab.	Paweł	Bog-
dański,	kierownik	Zakładu	Edukacji	i	Leczenia	Otyłości	oraz	
Zaburzeń	Metabolicznych	UMP,	stali	się	również	członkami	
Zarządu	Głównego	Polskiego	Towarzystwa	Badań	nad	Oty-
łością.
 Kolejny	zjazd	PTBO	odbędzie	się	w	2017	roku	w	Rzeszo-
wie.

„Czy 
otyłość 

ma 
płeć?”

W dniach 17-19 września w Białymstoku odbywał się V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. 
Tematem wiodącym zjazdu było pytanie „Czy otyłość ma płeć?”.
W trakcie trwania zjazdu cenione autorytety naukowe przedstawiały aktualną wiedzę dotyczącą różnic płciowych w przyczy-
nach, powikłaniach i leczeniu otyłości. 

Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik (z prawej)






